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Laat je inspireren om bij ons te werken! 
Zorgfederatie Oldenzaal is een professionele en enthousi-
aste organisatie die bestaat uit twee woon- en zorgcentra 
‘Mariahof’ en ‘Scholtenhof’. Daarnaast bieden we thuiszorg, 
dagverzorging en welzijnsactiviteiten. Kwaliteit staat hoog 
in het vaandel. Wij hebben tweemaal het Gouden keurmerk 
ontvangen, dat staat voor kwaliteit van cliëntgerichtheid, 
de goede sfeer en de positieve belevenis van de kleinscha-
ligheid. We streven naar plezierig en succesvol werken bij 
zowel vrijwilligers, stagiaires als medewerkers. 

Onze organisatie staat bekend om de goede sfeer en 
werkgeverschap en heeft in 2007 als eerste instelling in de 
zorg de Beste Werkgever Award Non-profit instelling mogen 
ontvangen. Daar zijn wij trots op en dat willen we voor de 
toekomst verankeren. 

TopZorg Thuis, wij regelen 
het voor u!
Vind je het leuk om met mensen te werken? Heb je affiniteit met zorg en welzijn?

Wil je werken of leren in een afwisselende omgeving? 

Rianne ten Tusscher: “Ik werk nu vijf jaar bij de 
Zorgfederatie Oldenzaal en ben Eerst Verantwoor-
delijk Verzorgende (EVV-er). Dat betekent dat ik zes 
cliënten speciaal onder mijn hoede heb. Ik onder-
houd als het nodig is de contacten met de zorgver-
zekeraar, de huisarts, de familie maar ben ook het 
aanspreekpunt voor de cliënt zelf als die ergens mee 
zit. Het leuke aan mijn werk is absoluut het contact 
met mensen. Mijn voldoening put ik uit de momen-
ten dat je iets kunt betekenen voor de cliënten, al is 
het maar door een luisterend oor te bieden.”

Stichting Michaelshoeve OverkempeZorgfederatie Oldenzaal
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Belangrijk hiervoor is dat we goed gekwalificeerd en gemo-
tiveerd personeel boeien en binden aan onze organisatie. 
Kom bij ons werken! Wij zoeken momenteel nog verzorgen-
den en alfa medewerkers. Als je hierover vragen hebt kun je 
je richten tot Ben van Veen, afdeling P&O. 

Emmie Polman: “Ik ben 21 jaar actief bij de Zorgfe-
deratie Oldenzaal. De eerste dertien jaar als vrijwil-
liger, de afgelopen acht jaar in dienst als coördinator 
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers werven, intake- en exit-
gesprekken, het hoort allemaal bij mijn werk. Ik maak 
me zo nu en dan wel eens zorgen of al die vrijwilligers 
zich ook de komende decennia blijven aanmelden. 
Ik hoop het vurig, want de inzet van deze mensen is 
ontzettend belangrijk.”

Een leuke en uitdagende leerplek voor stagiaires en 
leerlingen!
De organisatie vindt ook leren belangrijk en voert daarom 
een actief opleiding- en stagebeleid. Wij willen daarin met 
onze tijd meegaan. Wij vinden dat een gedegen begeleiding, 
een belangrijke bouwsteen is voor het doen slagen van je 

stage. Daarom besteden we daarbij ook aandacht aan jouw 
leerwensen en vragen. In de praktijk word je begeleid door 
een werkbegeleider, die je alles over het beroep kan vertel-
len. Via www.zorgfederatieoldenzaal.nl en Hyves.nl kun je 
je laten informeren over onze organisatie en kun je vragen 
stellen aan medewerkers van de Zorgfederatie.
 
Wat bieden we? 
We bieden stageplaatsen aan BOL-studenten niveau 3 
verzorgenden en hbo-studenten. Ook hebben we reïnte-
gratiekandidaten van de gemeenten, UWV en bedrijven. 
Voor inlichtingen kun je terecht bij de opleidingscoördinator 
Yvonne Masselink. 

Zorgfederatie Oldenzaal levert en is een onderdeel van Noa-
berzorg. Noaberzorg is een samenwerkingsverband van vier 
Twentse zorginstellingen Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep 
Manna, Bruggerbosch, Zorgcentrum de Posten en Zorgfe-
deratie Oldenzaal. Een keurmerk voor kwalitatief hoogwaar-
dige zorg met het karakter van een goede buur, warm en 
gezellig, helpend, verzorgend en attent.

www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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